
Застосування двох живих атенуйованих штамів вакцин з різних серотипів ІБК, 
наприклад, типів Массачусетс та 793/B, значно розширює ступінь захисту від 
зараження антигенно різними вірусами ІБК.

ШВИДКИЙ ПЕРЕХРЕСНИЙ ЗАХИСТ ПРОТИ РІЗНИХ ВІРУСІВ ІБК

жива атенуйована вакцина:
штам БК-07, 793/В
штам Н-120, Массачусетс

ПОЛІМУН ІБК Мульті



ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА

• Виділення РНК та ДНК (за допомогою набору SinaPureTM ONE)
• Проведення ПЛР зі специфічними праймерами та передача на секвенування
• Підготовка філогенетичного дерева та затвердження штамів
• Перевірка на пташиий лейкоз, мікоплазму та анемію птиці CAV (з діагностичними праймерами)

Філогенетична оцінка вакцини ПОЛІМУН ІБК Мульті проти інфекційного брон-
хіту курей, факультет ветеринарної медицини Університету Тегерану, Іран.

Філогенетичне дерево
на основі гена S1, вакцинні ізоляти 
блакитний кружечок: штам 793/В
червоний кружечок: штам Массачусетс
програмне забезпечення МЕГА 7, метод ML

Філогенетичне дерево
на основі гена S1, вакцинні ізоляти
програмне забезпечення МЕГА 7, метод ML

Синергетичний ефект комбінації вакцинних штамів у ПОЛІМУН ІБК Мульті дозволяє забезпечити широкий 
захист птиці від антигенно різних вірусів ІБК.
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Широкий перехресний захист

H-120 (Mass) Mass, 793B,
Holland, QX China,

Italy-02БК-07 (793 В)

Штами у складі
ПОЛІМУН ІБК Мульті

Перехресний захист
проти польових штамів

РЕЗУЛЬТАТИ ФІЛОГЕНЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ

• Після специфічної ПЛР та секвенування було визначено штам Массачусетс у вакцинному штамі H120.
• Штам 793/B, що міститься у вакцині, був підтверджений.
• Штам 793/B цієї вакцини був більш подібним до штаму 4/91 в складі наявних вакцин, ніж в інших 

вакцинах цієї групи, і був подібний до виділеного штаму в Україні.
• На малюнках зображено філогенетичні дерева (програмне забезпечення MEGA 7) з 

використанням секвенування на основі специфічного праймера (ген S).
• Результати ПЛР на такі зовнішні чинники, як лейкоз птиці, мікоплазма, CAV та мікробна культура у 

цій вакцині, є негативними.
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ШИРОКИЙ ПЕРЕХРЕСНИЙ ЗАХИСТ ПРОТИ РІЗНИХ ВІРУСІВ ІБК



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оцінка захисту після вакцинації ПОЛІМУН ІБК Мульті, тест на циліостаз
Підрахунок показників трахеального кільця (для тесту на циліостаз)

Підтримання здорового стану та рухливості війок Показник 
для 1 трахеї

Кількість 
трахей

Загальний 
показник

Нормальна рухливість 100% війок; жодних ушкоджень 0 10 0

Нормальна рухливість 75% війок 1 10 1 - 10

Нормальна рухливість 50% війок 2 10 2 - 20

Нормальна рухливість 25% війок 3 10 3 - 30

Війки відсутні, епітелій повністю зруйнований 4 10 4 - 40

Загальний показник циліарної активності, менший за 20, свідчить про захист.

Значення «CT» є відносним показником досліджуваного 
генетичного матеріалу у зразку і визначається протягом 
до 42 циклів. Менше циклів - більша кількість вірусного 
матеріалу:
ct≤25 – «+++»,ct≤26-35 – «++»,ct≤36-42 – «+»,ct≥42 – «+/-».

Визначення кількості вірусної ДНК у зразку (у 
нанограмах). Чим вище показник - тим більше 
ДНК вірусу і тим активніший процес реплікації 
вірусу в клітинах-мішенях.

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
• Частота реплікації у групі вакцини Полімун ІБК Мульті була вищою, ніж у групі порівняння 

(H120+793/B) (P>0,05). Вакцини мали прийнятну реплікацію в обох групах.
• ПОЛІМУН ІБК Мульті містить достатню, велику кількість вірусного матеріалу, який сприяє активній 

реплікації вірусу та формуванню раннього захисту у птиці.
• ПОЛІМУН ІБК Мульті забезпечує ранній захист. Активна реплікація вакцинних вірусів відбувається в 

трахеї птиці на 5-ту добу після щеплення.
•  Трахеї в обох групах вакцин показали, що вакцини мали схожий вплив на циліарний стаз трахеї, і 

ніякої різниці в їх дії не було помічено. Трахеальні війки мають нормальну миготливість.

Швидке формування імунітету високого рівня 

Циліарний захист після зараження через 21 день після вакцинації
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Оцінка реплікації вакцинного вірусу через 5 днів після введення
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Функціональна оцінка вакцини ПОЛІМУН ІБК Мульті проти інфекційного брон-
хіту курей, факультет ветеринарної медицини Університету Тегерану, Іран

Дослідження НДІ ветеринарної медицини УААН, 2012

Схема дослідження: 70 курей-несучок (LSL) було отримано від птахівничої компанії Barakat. Цих курчат 
поділили на три окремі групи (контроль, ПОЛІМУН ІБК Мульті, Н-120+793/В). Всі групи отримували 
стандартний раціон годування. ВПФ-курчата були вакциновані у добовому віці 1 дозою ПОЛІМУН ІБК 
Мульті на пташеня з наступним зараженням через 3 тижні після вакцинації та оцінкою циліарної активності 
трахеї (тест на циліостаз) через 5 днів після зараження.

ОЦІНКА ВАКЦИНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Зараження вакцинованих курчат з 
наступним тестом на циліостаз

Швидкість захисту
вакцинованих курчат
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Безпечність вакцини оцінювали за допомогою вакцинації добових ВПФ-курчат 10-разовою дозою 
ПОЛІМУН ІБК Мульті. Курчат спостерігали протягом 14 днів після щеплення.

Оцінка безпечності за відсутністю поствакцинальної реакції в трахеї: 
- збереження цілісності структури трахеї - збереження війчастого епітелію
-  відсутність ознак запалення - відсутність некрозу епітелію слизової оболонки

Оцінка безпечності на підставі відсутності клінічних респіраторних ознак:
- відсутність респіраторних клінічних ознак після щеплення
-  відсутність патологічних змін у нирках

Слизовий епітелій Війчастий епітелій

БЕЗПЕЧНІСТЬ

Контроль ПОЛІМУН ІБК Мульті H120+793/B

Безпечна у використанні з першого дня життя

ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ВАКЦИНИ

ЦИТАТИ:
«... Використання наявних вакцин при двох різних серотипах в одній програмі вакцинації 
може забезпечити захист від багатьох типів ІБК»
Cook, J.K.A., et al. Breadth of protection of the respiratory tract provided by different live-attenuated 
infectious bronchitis vaccine against challenge with infectious bronchitis viruses of heterologous 
serotypes. Avian Pathology 1999:28.

ЦИТАТИ:
«... оскільки комбінація Массачусетс та 793/B забезпечує найширший захист, вона має 
найменшу ймовірність, ніж інші комбінації вакцин, породити імунологічних «втікачів» і з 
більшою ймовірністю повністю нейтралізувати патогени»
Curry R., Journal of Poultry Respiratory Protection_ISP-PBU-598

Оцінка безпечності вакцини ПОЛІМУН ІБК Мульті проти інфекційного бронхіту 
курей, факультет ветеринарної медицини Університету Тегерану, Іран.

СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ БРОЙЛЕРІВ СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ НЕСУЧОК

10-14 20-25 50-55 70-75 90-1000

ПОЛІМУН Н-120

ПОЛІМУН ІБК Мульті

ПОЛІМУН НХ ІБК СЗН

У разі інфікування птиці протягом продуктивного періоду можлива вакцинація ПОЛІМУН ІБК Мульті

Раннє інфікування
7-140

Стандартна схема ПОЛІМУН ІБК Мульті

ПОЛІМУН ІБК Мульті

ПОЛІМУН Н-120 

ПОЛІМУН Н-120

При досягненні птицею віку 50-70 днів може знадобитися додаткова вакцинація 

Гістологічний зріз трахеї птиці через 5 днів після вакцинації ПОЛІМУН ІБК Мульті.
Збереження цілісності війчастого та слизового епітелію трахеї.

дні життядні життя

Ураження в трахеях Клінічні ознаки

Жодних патологічних змін у нирках птиці після вакцинації ПОЛІМУН ІБК Мульті не спотерігалося.

www.biotestlab.ua

ПОЛІМУН Н-120

ПОЛІМУН Н-120

ПОЛІМУН ІБК Мульті



ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Дотримання загальних правил вакцинації птиці проти вірусу ІБК може покращити ситуацію з хворобою 
ІБК на фермі:
• Гомологічні штами вакцин забезпечують кращий захист від відповідних польових штамів, тобто 

вакцинний та польовий штами повинні належати до одного серотипу
• Для забезпечення перехресного захисту від різновидів штамів необхідно використовувати вакцини 

з різними серотипами. Наприклад, для першої вакцинації - вакцина на основі штаму Массачусетс 
(ПОЛІМУН ІБК H-120), а для другої - на основі штаму 793/B (ПОЛІМУН ІБК Мульті)

• В умовах раннього інфікування птиці вірусом ІБК рекомендується використовувати вакцини з антигенно 
різними серотипами (ПОЛІМУН ІБК Мульті)

• Первинну підготовку (грунтування) слід проводити за допомогою вакцин на основі штаму типу 
Массачусетс (ПОЛІМУН ІБК H-120)

• Застосування інактивованих вакцин для несучок та племінної птиці викликає посилення гуморального 
імунітету. Чим вище рівень антитіл, тим краще

• Найкращі результати після застосування інактивованих вакцин досягаються за допомогою правильних 
схем підготовки птиці з використанням живих вакцин від гетерологічних штамів (ПОЛІМУН ІБК Мульті)

• Дозволено використовувати живі вакцини (ПОЛІМУН ІБК Мульті) у період несучості
•  Комбінація кількох гетерологічних штамів у складі інактивованих вакцин викликає утворення високого 

рівня антитіл до більш широкої кількості штамів ІБК
• Рівень поствакцинальних антитіл до вірусу ІБК також залежить від штамів, що використовуються у 

вакцині, кількості та якості ад’юванту, вмісту в одній дозі, якості застосування вакцини
• Не кожен різновид штаму потребує власної живої та неактивованої вакцини через формування 

перехресного захисту.
Респіраторні спалахи можуть бути спричинені порушенням правил застосування вакцини, а не її 
ефективністю.

ШВИДКИЙ ПЕРЕХРЕСНИЙ ЗАХИСТ
ПРОТИ РІЗНИХ ВІРУСІВ ІБК

ПОЛІМУН ІБК Мульті

www.biotestlab.ua +380 44 245 77 25

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВАКЦИНАЦІЇ
   

Показники Критерії оцінки
Загальні питання

Метод вакцинації інтраокулярний/інтраназальний, спрей, з питною водою
Дозування 1 доза/птицю
Якість води рН 7,2 - 7,5
Температура води 12-18°С
Час вакцинаціїї до 1,5 години 

Вакцинація методом спрею

Розмір краплі крупнокрапельний спрей від 150 мікрон, чим молодша 
птиця, тим більший розмір крапель

Об’єм розчину для вакцинації 250 - 400 мл/ 1000 доз, в залежності від віку
Відстань до птахів 40 см
Вентиляція, підігрів вимкнена
Світло ввімкнено


